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रोझा पार्क्सचा जन्म ४ फेब्रुवारी, १९१३ ला अमेररकेमध्ये
टस्कजी, अलाबामा इथे झाला. तिची आई ललयोना एडवर्डस्
मॅकोल्ली एका शाळेि लशक्षिका होिी. रोझाचे वडील जेम््
मॅकोल्ली ्ुिारकाम आणि गवंडीकाम करायचे. रोझाचे
पूवसज गुलाम होि.े



रोझाच्या जन्मानंिर तिचे कुटंुब पाइन-लेवल,
अलाबामाला आजी-आजोबांच्या छोट्या शेिीवर
राहायला गेले. शेिाि गाई-गुरे, कोंबर्डया आणि
फळांची भरपूर झाडे होिी.

रोझा दोन वर्ासची अ्िाना १९१५ मध्ये तिच्या
धाकट्या भावाचा ल्ल्वेस्टरचा जन्म झाला.
त्यानंिर लगेचच रोझाचे बाबा कामाच्या शोधाि
घर ्ोडून गेले. त्यामुळे बाबांचा ्हवा् तिला
खूप कमी लमळाला.

थोडी मोठी झाल्यावर रोझा आपल्या आजी-
आजोबांच्या ि्ेच जवळपा्च्या काप्ाच्या
शेिांमध्ये काम करू लागली. व्ंिामध्ये िी
काप्ाच्या शेिािले िि काढायचे काम करायची
आणि पानगळ ्ुरु झाली की िी कापू् वेचायची.





रोझाच्या लहानपिी आफ्रिकन-अमेररकन लोकांचा विसद्वेर् केला जाई. “जजम क्रो”
कायद्याने काळ्या आणि गोऱ्या लोकांमधली दरी अजूनच वाढवली होिी. ब्, टे्रन,
बागा, ्ावसजतनक पािवठे, चचस, खानावळी, उपहारगहेृ, ल्नेमागहेृ अशा ्गळ्या
्ावसजतनक ठठकािी काळ्या लोकां्ाठी वेगळे तनयम होि.े अमेररकेच्या ्ैन्य
ववभागामध्ये ्ुद्धा विसभेद िीव्र होिा.

फर्कत गोऱ्या लोकाां्ाठी



काळयाां्ाठी



रोझा पाइन-लेवलला राहि अ्िाना काळ्यांचा द्वेर् करिाऱ्या गोऱ्या
लोकांची कू-र्कलर्क्-र्कलान नावाची एक अतिरेकी ्ंघटना खूपच ्फ्रक्रय
होिी. ्ंघटनेचे लोक पांढरे कपडे घालायचे आणि चेहरा पांढऱ्या कापडाने
झाकायचे. दक्षििेकडील ि्ेच अमेररकेच्या इिर शहरांमध्ये र्कलानचे
अतिरेकी आफ्रिकन अमेररकन, रोमन कॅथेललक, ज्यू ि्ेच गैर अमेररकन
लोकांचा द्वेर् करिाऱ्या राजकीय उमेदवाराला तनवडून आिण्या्ाठी
लागेल िी मदि करीि. त्यांनी अनेक काळ्या लोकांना मारझोड केली,
त्यांचा अमानुर् छळ केला, अनेकांना जजवंि जाळले. रोझाचे आजोबा
र्कलानच्या अतिरेर्कयांपा्ून आपले कुटंुब ्ुरक्षिि राहावे म्हिून ्िि
बंदकू जवळ बाळगि.







रोझा लहान अ्िाना आईने तिला वाचायला
लशकवले. ्हा वर्ाांची झाल्यावर रोझा आफ्रिकन
अमेररकन मुलां्ाठीच्या शाळेि पठहल्या इयत्िेि
जाऊ लागली. तिची शाळा म्हिजे एका खोलीची
जुनाट जागा होिी. ही शाळा पाचच मठहने उघडी
अ्ायची. गोऱ्या मुलांची पर्कर्कया इमारिीि अ्लेली
शाळा मात्र नऊ मठहने चालायची.

पाईन लेवल मधील ही काळ्या मुलां्ाठीची शाळा
फर्कि ्हावीपयांिच होिी. त्यामुळे पुढचे लशिि
घ्यायला रोझा १९२४ मध्ये अलाबामामधील
मााँटगोमरी शहराि गेली. घरािील लोकांच्या
आजारपिामुळे तिला १९२९ मध्ये शाळा ्ोडावी
लागली. आजारी आजी आणि आईची ्ेवा करायला
िी घरी परि आली. नंिर १९३३ मध्ये तिने आपले
माध्यलमक लशिि पूिस केले.



१९३१ मध्ये रोझाची रेमंड पार्क्सशी ओळख झाली. रेमंड व्यव्ायाने न्हावी होिा. आफ्रिकन
अमेररकन लोकांच्या हर्ककां्ाठी चालू अ्लेल्या चळवळीि िो ्क्रीय होिा. काळ्या
लोकां्ाठी रेमंड लढिोय ह्याचा रोझाला खूप अलभमान होिा. डड े्ंबर १९३२ मध्ये पाइन-
लेवलला रोझाच्या आईच्या घरी रोझा आणि रेमंडचे लग्न झाले.



१९४० ्ालच्या ्ुरुवािीला रोझा NAACP (नॅशनल अ्ोल्एशन फॉर द
अॅडव्हान््मेंट ऑफ कलडस पीपल) ्ंस्थेची ्दस्य झाली. ही ्ंघटना
काळ्या लोकांना ठदली जािारी अयोग्य वागिूक बंद व्हावी ह्या्ाठी
काम करीि होिी. रेमंड ह्या ्ंघटनेचा खूप आधीपा्ूनच ्दस्य होिा.
NAACP ची ्दस्य झाल्यावर लगेचच रोझाची ्ंस्थेच्या मााँटगोमरी
शाखेची ्ेके्रटरी म्हिून तनवड झाली.



मााँटगोमरीमध्ये ्ावसजतनक ब्मुळे विसभेद रोजच ठळक
ठद्ायचा. आफ्रिकन अमेररकन लोकांना ब्मध्ये फर्कि
मागच्या बाकांवर ब्ण्याची परवानगी होिी. कधी
ब्मध्ये िे तिकीट काढून पुढच्या दारािून चढले िर
त्यांना मागच्या दाराने चढा अ्े ्ांगून खाली उिरवले
जाई. काहीवेळा िर िे मागच्या दाराने चढायच्या आिच
ड्रायव्हर जोराि ब् पळवायचा.

१९४३ ्ालची गोष्ट. ब्मध्ये खूप गदी होिी म्हिून रोझा
पुढच्या दाराने चढली आणि तिने तिकीट घेिले. ब्
ड्रायवर जेम्् ब्लेकने तिला खाली उिर आणि मागच्या
दाराने चढ अ्े ्ांगगिले. आिा चढलेच आहे िर कशाला
उिरा आणि अ्ेही गदीमुळे मागच्या दारािून चढिे शर्कय
नव्हिे म्हिून तिने नकार ठदला. पि िरीही त्याने तिला
खाली उिरायला भाग पाडले. त्या ब्मध्ये चढिे शर्कय
नव्हिे म्हिून रोझा पुढच्या ब्ची वाट पाहि उभी
राठहली.





त्यानंिर १२ वर्ाांनी १ डड े्ंबर १९५५ ला तिची जेम्् ब्लेकशी पुन्हा
गाठ पडली. मााँटगोमरी डडपाटसमेंटल स्टोअरमध्ये िी नोकरी करीि
होिी. त्याठदवशी कामावरून घरी परििाना तिने र्कलेव्हलंड
अॅव्हेनूची ब् पकडली आणि मधल्या भागािल्या ्ीटवर ब्ली.
त्यावेळी काळ्यांना ब्च्या मागच्या भागाि आणि गोरे उभ्याने
प्रवा् करीि न्िील िर मधल्या भागािही ब्ायला परवानगी
होिी.

पुढच्या थांब्यावर काही गोरे प्रवा्ी ब्मध्ये चढले. पुढे गदी होिी
म्हिून िे रोझा ब्ली होिी त्या भागाि आले. ड्रायव्हरने त्या
रांगेिल्या चार काळ्या लोकांना उठायला ्ांगगिले. तिघेजि
लगेचच उठले पि रोझाने मात्र उठण्या् नकार ठदला. तिने गोऱ्या
प्रवाश्याइिकेच भाडे ठदले होिे. मााँटगोमरीमधील कायद्यानु्ार
आपल्याला उठायला हवे हे तिला माहीि होिे पि हा कायदा
चुकीचा व अन्यायकारक आहे हे तिला कळि होि.े जेम्् ब्लेकने
पोलल्ांना बोलावले. त्यांनी रोझाला अटक केले.





्ोमवारी ५ डड े्ंबरला रोझाला स्थातनक न्यायालयाि आिले. विसभेदाचा तनयम मोडला म्हिून तिला
दोर्ी ठरवण्याि आले. तिला दहा डॉलर अगधक खटल्याचा खचस अ्ा दंड ठोठावला. ह्याववरुद्ध रोझा
आणि तिचे वकील उच्च न्यायालयाि गेले.

रोझाच्या अटकेच्या तनर्ेधाथस ५ डड े्ंबरपा्ून मााँटगोमरीमधील काळ्या लोकांनी ्ावसजतनक ब्वर
बठहष्कार घालायचे अ्े ठरवले. कामावर जाण्या्ाठी त्यांनी इिर मागाांचा वापर ्ुरु केला. बरेच जि
फ्रकिीही लांबचे अंिर अ्ले िरी चालि जायचे.



डॉ. माठटसन ल्युथर फ्रकंग ज्युतनअर यांनी ह्या ब्वरील बठहष्काराचे
नेितृ्व केले. िे डेर्कस्टर अवेन्यू बाजटटस्ट चचसचे नवीन पदागधकारी
होि.े

५ डड े्ंबरच्या ्ंध्याकाळी त्यांनी मोठ्या जन्मुदाया्मोर ह्या
बठहष्कारामागची आपली भूलमका मांडली. िे म्हिाले, “आिा वेळ
आली आहे. आमच्यावर वर्ासनुवर्े केलेल्या अन्यायाने आम्ही वपचून
गेलो आहोि. खूप काळ वेगळेपिाची अपमानास्पद वागविूक आणि
अमानुर् अत्याचार ्ो्ून आम्ही आिा पार थकून गेलो आहोि.”



्ावसजतनक ब्वरील बठहष्कार एका वर्ासपेिा
जास्ि काळ चालू राठहला. ह्या काळाि एकाही
आफ्रिकन अमेररकन माि्ाने मााँटगोमरी,
अलाबामा येथे ्ावसजतनक ब्मधून प्रवा् केला
नाही.

रोझा पार्क्स, डॉ. फ्रकंग ि्ेच अनेक लोकांना
िुरंुगाि टाकण्याि आले. बठहष्काराची भूलमका
घेिलेल्या नेत्यांच्या घरांवर हल्ले झाले.

१३ नोव्हेंबर १९५६ मध्ये अमेररकेच्या ्ुप्रीम
कोटासने ्ावसजतनक ब््ाठीचा विसभेदाचा कायदा
रद्द केला. २१ डड े्ंबरमध्ये मााँटगोमरीमध्ये
कोटासच्या आदेशाची अंमलबजाविी ्ुरु झाली
िवे्हाच हा बठहष्कार मागे घेण्याि आला.
पत्रकारांनी रोझाची मुलाखि घेिली आणि
ब्मध्ये पुन्हा ब्लेल्या रोझाचे फोटो झळकले.







अनेक लोकांच्या मिे रोझाच्या अटकेनंिरच
अमेररकेमध्ये विसभेदाववरुद्धची ्मानिे्ाठी नागरी
हर्ककांची चळवळ खऱ्या अथासने ्ुरु झाली. काही
लोकांच्या मिे ही चळवळ त्याच्या वर्सभर आधी ्ुरु
झाली. १९५४ च्या मे मठहन्यामध्ये ्ुप्रीम कोटासने
अजून एक महत्वपूिस तनिसय देऊन काळ्या आणि
गोऱ्या मुलां्ाठीच्या वेगळ्या शाळा बेकायदेशीर
ठरवल्या.

्ुप्रीम कोटासच्या आदेशानंिर ्ावसजतनक ब् आणि
शाळांमध्ये विसभेद ्ंपुष्टाि आला पि अजूनही
काळ्यांना वेगळी वागिूक ठदली जािच होिी. ्मान
नागरी हर्कक लमळावे म्हिून रोझाची लढाई ्ुरुच
राठहली.





रोझाला धमर्कयांचे अनेक फोन येि. घरािील लोकांना
तिच्या ्ुरक्षिििचेी खूप काळजी वाटायची. अखेर
१९५७ मध्ये रोझा, रेमंड आणि तिची आई मााँटगोमरी
्ोडून डेट्रॉइट, लमलशगन इथे राहायला आले.
डटे्रॉइटला रोझाचा भाऊ ल्ल्वेस्टर राहि होिा.

१९६५ मध्ये रोझाने डेट्रॉइटला अमेररकन कॉगें्र्चे
प्रतितनधी, जॉन कोन्ये्स ह्यांच्याबरोबर काम ्ुरु
केले. ह्या काळामध्ये रोझाने खूप चांगली कामे
केली. तिने अनेक गरीब लोकांना घरेही लमळवून
ठदली. १९८८ मध्ये रोझा तनवतृ्ि झाली.

१९७० चे दशक रोझा्ाठी खूप वाईट गेले. १९७७
मध्ये तिच्या पिीचे, रेमंडचे दीघस आजाराने तनधन
झाले. त्यानंिर काही मठहन्यानी तिचा भाऊ
ल्ल्वेस्टर मतृ्यू पावला. आणि १९७९ मध्ये रोझाची
आईही देवाघरी गेली.



१९८७ मध्ये रोझाने युवकां्ाठी “रोझा अॅण्ड रेमंड पार्क्स
इजन्स्टट्यूट फॉर ्ेल्फ-डवेलपमेंट” ही ्ंस्था स्थापन केली. ही
्ंस्था युवकांना उभारी देण्याचे ि्ेच त्यांनी आपले लशिि पूिस
करावे ह्या्ाठी मदि करि होिी.

रोझा पार्क्सला “नागरी हर्कक आदंोलनाची जननी” म्हिून
्ंबोधले जािे. चळवळीमुळे अमेररकेि अनेक महत्वाच्या आणि
आवश्यक ्ुधारिा झाल्या. कामाच्या ठठकािी ि्ेच उपहारगहेृ,
ब् फ्रकंवा इिर कुठल्याही ्ावसजतनक ठठकािी रंग, वंश, धमस,
राष्ट्रीयत्व ह्यावर आधाररि भेदाभेद करिाऱ्या लोकांववरुद्ध कडक
कायदे नेमले गेले. प्रत्येक नागररकाला मिदानाचा हर्कक लमळाला.

रोझा पार्क्सला जस्पनगानस मेडल, माठटसन ल्युथर फ्रकंग अठहं् ा
शांिी पुरस्कार, एलेनॉर रूझवेल्ट वुमन ऑफ करेज अवाडस, आणि
पे्रल्डेंट मेडल फॉर िीडम अवाडस अ्े अनेक मानाचे पुरस्कार
लमळाले. मााँटगोमरीमधील र्कलेवलंड अॅव्हेन्यूचे नाव बदलून रोझा
पार्क्स बोलवाडस ठेवण्याि आले.





आिा ्वस वंश, रंगाचे लोक एका बाकावर ब्ून प्रवा् करीि होि.े ्रकारी शाळांमध्ये ्वस मुले 
एकत्र लशकि होिी. ्वस ठठकािी लोकांना ्मानिनेे आणि आदराने वागवले जाि होि.े हे ्गळे 
पाहिाना रोझाला वाटले की आपल्या्ाठी हाच ्वासि मोठा पुरस्कार आहे.



लेखकािी र्ीप

रोझा पार्क्सचा जन्म टस्कजी, अलाबामा इथे झाला. टस्कजी इजन्स्टट्यूटचे
हे माहेरघर आिा टस्कजी यूतनवल्सटी म्हिून ओळखले जािे. ह्याची
स्थापना १८८१ मध्ये बुकर टी. वालशगंटननी (१८५६-१९१५) आफ्रिकन
अमेररकन िरुिां्ाठी केली. इथे युवकांनी जीवन कौशल्ये आत्म्ाि करून
एक चांगले आयुष्य जगावे ह्या उद्देश्याने ही ्ंस्था चालू केली.

ज्या क्रांतिकारी काळ्या वकीलाने रंग, विस अ्े भेद लमटवून ्वस मुलां्ाठी
एकच शाळा करण्या्ाठी लढा ठदला आणि १९५४ मध्ये ्पु्रीम कोटासला
विसभेदाचा कायदा रद्द करायला लावला त्यांचे नाव आहे थुरगुड माशसल.
थुरगुड माशसल ह्यांची १९६७ मध्ये अमेररकेिील ्ुप्रीम कोटासमध्ये न्यायाधीश
म्हिून नेमिूक झाली. अशी ्ंधी लमळालेली िे पठहले आफ्रिकन अमेररकन
ठरले.



महत्िपूणस घर्नाक्रम

१९१३ टस्कजी, अलाबामा मध्ये ४ फेब्रुवारीला जन्म
१९३२ रेमंड पार्क्सबरोबर वववाह
१९४३ मााँटगोमरी मध्ये NAACP ची ्गचव म्हिून तनयुर्किी
१९५४ १७ मेला ्ुप्रीम कोटासने रंगभेद करिाऱ्या शाळांना बेकायदा आणि अ्ंमि ठरवले
१९५५ 1 डड्ेंबरला ब्मध्ये मागे जाण्या् नकार ठदल्याने अटक
१९५५ ५ डड्ेंबरपा्ून मााँटगोमरीमध्ये ्ावसजतनक ब्मधून प्रवा् करण्यावर बठहष्कार
१९५६ १३ नोव्हेंबरला ्ुप्रीम कोटासचा “रंगभेद” ्माटिीचा आदेश. ब्मध्ये लोकांना

कुठेही ब्ण्याचे स्वािंत्र
१९५६ २१ डड्ेंबर १९५६ ला ब्वरील बठहष्कार मागे
१९६५ कांगे्र् ्दस्य जॉन कोन्ये्स् ोबि काम ्ुरु
१९८७ “रोझा अॅण्ड रेमंड पार्क्स इजन्स्टट्यूट फॉर ्ेल्फ-डवे्हलपमेंट” िी स्थापना

“मेडल ऑफ िीडम” पुरुस्काराने ्न्मातनि
२००५ २४ ऑर्कटोबरला डटे्रॉइट, लमलशगन येथे तनधन




